Ylioppilaslehti Aino
PL 69, 02151 Espoo
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Aino on Suomen toiseksi suurin
ylioppilaslehti, joka tavoittaa koko
Aalto-yliopiston. Ainonsa lukevat ja
siitä puhuvat 20 000 kauppatieteiden,
taideteollisuuden ja tekniikan alan
opiskelijaa ja tiedeyhteisön edustajaa.
Lukijamme ovat siis talouselämän,
yhteiskunnan, yritysmaailman ja taidekentän nykyisiä ja tulevia vaikuttajia.
Aino tarjoaa heille aikakauslehden
täynnä ajatuksia herättävää luettavaa
ja visuaalisia elämyksiä.
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Päätoimittaja
Emilia Mäenmaa
050 494 6900
emilia.maenmaa@ayy.fi

Ai n o n

Hinnasto
2/2
400 × 270 mm
+ 5mm leikkuuvara

1/1

1/2

200 × 270 mm

pysty

+ 5mm leikkuuvara

99,85 x 270 mm
+ 5mm leikkuuvara

2 500 €

Takakannen mainos

3 500 €

Aukeaman mainos

4 000 €
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(tilaukset kotimaahan), irtonumero 5 €.
Tilaa Aino lähettämällä yhteystietosi osoitteeseen: ainolehti@ayy.fi

Il moitusmyynti
Pirunnyrkki Oy
Kari Kettunen
puh. 0400 185 853 kari.kettunen@pirunnyrkki.fi
Erja Lehtonen

1/2

1/4

vaaka

99,85 x 135 mm

200 x 135 mm

+ 5mm leikkuuvara

+ 5mm leikkuuvara

puh. 0400 185 852 erja.lehtonen@pirunnyrkki.fi

Aineiston

toimitus

yolehdet@pirunnyrkki.fi

sisus: Coated_v2_300

Vo i m a s s a o l o
Il m estym i sa i kat a u l u

20
18

1 250 €

1/1 sivun mainos

Vuosikerta 4 numeroa kotiin postitettuna 20 €

+ 5mm leikkuuvara

Profiili: kannet Coated fogra 39 /

1/2 sivun mainos

Til a u shinnat

Koko: 200 × 270 mm

Värillisyys: prosessivärit (CMYK)

800 €

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %.

p a i no a su

Painomenetelmä: Rotaatio

1/4 sivun mainos

ja

täydennykset

Kaikki hyväksytyt ilmoitukset pyritään julkaisemaan määrättynä päivänä.
Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä tai asi-

1/2017: 08.02. (materiaalien toimitus 19.01. mennessä)

akkaasta johtuvasta syystä voida julkaista, lehti ei vastaa tästä mahdollisesti

2/2017: 09.05. (materiaalien toimitus 20.04. mennessä)

aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkai-

3/2017: 05.09. (materiaalien toimitus 17.08. mennessä)

semisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän

4/2017: 14.11. (materiaalien toimitus 26.10. mennessä)

palauttamiseen. Julkaisija varaa oikeuden täydentää ja muuttaa mediatietoja.

